Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Хоризонти
√ Добрин Иванов от АИКБ: За една помощ много по-важно от размера ѝ е дали стига до нуждаещия се навреме
Новите мерки на правителството за справяне със социалната и икономическа криза, в резултат на пандемията, са
отражение на това, което се случва по улиците, и на това, което някой очаква да се случи. Това каза за БНТ президентът на
КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Синдикалният лидер гостува в студиото на Сутрешния блок заедно с изпълнителния
директор на Асоциация на индустриалния капитал Добрин Иванов, за да коментират анонсираните по време на
антиправителствените протести нови мерки на кабинета за справяне с COVID-19 и социалната и икономическа криза в
резултат на пандемията.
„Мярката за увеличение на средствата за заплата в 28 агенции е нещо, което ние напяваме от 10 години. От 10 години
средствата се разпределят по министерства, министерството отделя големия пай и каквото остане – отива надолу по
агенциите. По тази причина заплатите в агенциите, които работят на терен, чувствително изостават. Тоест това е трупан от
години проблем, но сега се намира някакво решение“ – продължи Манолов.
Той призна, че не му е напълно ясно „какъв е крайният план, какво се цели“.
„То може да се чете между редовете, някак си да гасим пожарчета, възникнали тук и там, с политически привкус“- отбеляза
синдикалистът и добави, че не знае какво ще се случи в бъдеще.
За бизнеса новите мерки са по-скоро социални и по-малко икономически, заяви пък Добрин Иванов.
„Повишаване на пенсиите и на заплатите в администрацията целят единствено и само подобряване на статуса и на
положението на тази социална група“- подчерта той.
Според него икономическите мерки са били лансирани в първия пакет мерки.
„За една помощ много по-важно от размера ѝ е дали стига до нуждаещия се навреме. Това не се случи по отношение на
икономическите мерки за бизнеса“- обобщи Иванов.
Той даде пример за забавяне с мярката за подкрепа на ликвидността:
„Стартира известната схема в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за подкрепа на микро и малки предприятия, която
търпи изключително голямо забавяне, да не кажа драматично. Има около 27 000 кандидати, оценката върви на около 15
000, половината от оценените са сключили договор, а още по-малко са получили парите. Тоест 5 месеца след избухването
на кризата парите са стигнали до около 7 000 малки микропредприятия.“
За него това е недобре обмислена мярка – финансирането минава през оперативните програми, което прави процедурата
тромава.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ КЕВР: Фирмите могат да избират доставчик на ток между 49 търговци
Фирмите могат да избират между 49 търговеца кой да е техният доставчик на ток.
Това става ясно от публикувания от Комисията за енергийно и водно регулиране Списък на лицензираните доставчици на
електрическа енергия.
Целта е да бъдат облекчени при избора си най-малките небитовите потребители, които предстои да купуват ток от борсата
от 1 октомври като изберат доставчик на ток.
Информацията за търговците на електроенергия, както и стъпките за излизане на свободния пазар са публикувани на сайта
на регулатора.
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√ Насърчават безработни да започнат собствен бизнес
Близо 7000 безработни ще бъдат обучени по шест проекта
Безработни могат да получат обезщетенията си накуп и с тези пари да започнат собствен бизнес, съобщиха от социалното
министерство. За целта желаещите трябва да представят бизнес проект в бюрото по труда, в което са регистрирани.
Става въпрос за мярка на Агенцията по заетостта за насърчаване на регистрирани безработни с право на обезщетение да
започнат собствен бизнес за производство на стоки или услуги. В Закона за насърчаване на заетостта е предвидена
възможност те да вземат накуп цялото си обезщетение за безработица и то да послужи за стартов капитал.
Ако преценят, могат да кандидатстват по Националния план за действие по заетостта и да получат още средства за
квалификация, за управление на новата си фирма или пък за ползване на консултантски услуги. Ако имат нужда от
персонал и наемат безработен, ще получават и средствата за неговото възнаграждение в размер на минималната работна
заплата. От началото на годината от тези възможности са се възползвали 114 души.
Данните на Националния осигурителен институт сочат, че в резултат на намалението на заетостта заради Covid-19
главоломно нараства броят на регистрираните безработни с право на обезщетение за безработица.
Близо 7000 безработни ще бъдат обучени по шест проекта на национално представителните синдикални и работодателски
организации. Проектите са финансират от държавния бюджет и са в рамките на Националния план за действие по заетостта
за 2020 година.
√ Емил Димитров предупреди за опасност от водна криза по Черноморието
Ситуацията с безводието в Перник може да се повтори по цялото българско Черноморие. Това предупреди пред БНТ
министърът на околната среда и водите Емил Димитров.
Язовир "Камчия" захранва цялото Черноморие, и ако за Варна имаме решение през Девня и яз. "Цонево", то за Южното
Черноморие... на Нова година "Камчия" беше 100 млн. куб. метра, сега няма и 60. Нужен е спешен ремонт на яз. "Порой"
и яз. "Ахелой", каза министърът.
С 50-60 млн. лв. в момента може да се спаси следващия летен сезон, коментира Димитров.
В Рила трябваше да се направят пътеки с чакъл, за да може по тях да вървят хората и да не съсипват планината. Има
прокурорска проверка, проектът трябва да се възстанови, а мястото на багерите не е в Рила, допълни министърът:
"В четвъртък ние правим официално откриване - възобновяваме проекта, който е горе на самите езера, пътеките. Няма
бетон, няма асфалт и не се предвижда. С коне ще се качва всичко, както е по проект от преди няколко години е било
предвидено това нещо - за информационен център с база на планинските спасители, защото там се качват няколко хиляди
човека и, ако някой пострада, да може да бъде свален. Третото е, че издаваме заповед - МОСВ има съответните
правомощия, съгласувано е с ЕС, вписали сме в зона "Рила-буфер", цялата зона надолу е под контрола на РИОСВ-София,
което има право да издава заповедите, да ограничава и да разрешава - спасителни, аварийни, медицински и всякакво
друго движение. И цялото движение в парка нагоре, от този момент нататък, ще се поеме от парк "Рила" и РИОСВ-София."
Според министър Димитров проблемът с джиповете, които качват туристи към Седемте рилските езера, ще бъде
прекратен след 13 август, тъй като зоната до парка ще стане под контрола на Парк "Рила" и РИОСВ-София.
√ Проучване: Осезаема вълна от българи, готови да се завърнат от чужбина
У дома работим по-дълго, отколкото в офиса, показват данни на фирми за човешки ресурси
Вижда се осезаема вълна на българи, които искат да се върнат от чужбина, каза в предаването „Преди всички“ Георги
Първанов, член на борда на директорите на Българската асоциация за наемане на хора, представител на голяма фирма за
човешки ресурси и част от проекта Bulgaria Wants You.
„По наши проучвания около една трета от българите в чужбина, което е между 700 000 и 1 000 000, които са навън, имат
твърди намерения да се върнат. Имаме от домашни помощнички в Англия до изпълнителни директори от Австралия, които
искат да се върнат. И са от Чили до Япония българи, които сериозни намерения имат и работят целенасочено в посока
връщане“, коментира Първанов.
България има нужда от много по-добро законодателство за гъвкава и временна заетост, заяви той в анализа си на трудовия
пазар и тенденциите по време на Covid-кризата.
„В момента единствените опции за гъвкава и временна заетост са по заместване или да се извърши конкретна работа. Това
означава, че все още огромни сектори на бизнеса са на черно или на сиво“, посочи Георги Първанов. Трябва да се разширят
много повече възможностите за гъвкава и временна работа, категоричен е той.
Съществуващата уредба, че не повече от 30% от персонала може да бъде на гъвкава и временна заетост, е страшно
ограничаваща за бизнеса, смята експертът.
Не наблюдаваме спад на заплатите в кризата, посочи още Георги Първанов. Някои компании са орязали частично
допълнителните придобивки като ваучери за храна, транспорт и бонуси. Това обаче не засяга основните заплати.
„Често даже хората, които работят проектна работа или на временна заетост, получават повече от тези, които работят на
постоянна.“
Неофициално, отчетено и от западни проучвания, се наблюдава увеличаване на работното време с почти час при т.нар.
home office или работа от вкъщи, отбеляза още Първанов.
„Поради това, че е много размита границата докъде работиш от вкъщи и докъде ти е домакинската работа, е трудно да се
изчисли. Не мисля, че в повечето компании това се заплаща допълнително“.
В дългосрочен план работата от вкъщи не е толкова продуктивна, подчерта Георги Първанов. За него най-добрият вариант
е комбинираният – работа в офис среда и работа от вкъщи.
Като друг проблем той открои липсата на електронна трудова книжка, което би намалило бюрокрацията за бизнеса.
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Относно тревожната тенденция за рязък скок на безработните през последните две седмици Георги Първанов посочи,
че очакванията са били това да се случи наесен, а сега е притеснително, че се случва доста по-рано.
„Вече трета седмица, макар и с малко над 1000 човека, броят на новите безработни е по-голям от тези, които са си
намерили реализация.“
Извън сегашната програма за субсидирана заетост с тримесечна продължителност е необходимо спешно да се въведат и
други мерки, изтъкна Първанов.
„Грантове, да се субсидират създадени работни места и в програмите за субсидирана заетост да се удължи срокът на поне
6 месеца, така че да се даде глътка въздух на бизнеса.“
На запад има позитивни новини – миналия месец продажбата на нови автомобили бележи почти 400% ръст, а това е
ключов индикатор за състоянието на икономиката, каза още Георги Първанов. „Там наблюдаваме едно очевидно Vобразно възстановяване.“
В. Монитор
√ Борисов: Всички искат оставки, аз искам тази на Радев
Министър-председателят нареди при неспазване на обществения ред да се пишат актове
„Да не слагаме всички под общ знаменател, но има демонстранти, които къртят, чупят, рушат, събират камъни, дървета,
за да нападат полицаите. И полицаите имат майки, който ги чакат да се приберат живи и здрави, и тези, които са там също
трябва да са живи и здрави. Ние сме българи и трябва да си защитим всеки един човек. Със сила няма да бъдат премахнати,
има процедури в държавата“. Така премиерът Бойко Борисов коментира протестите, придружени с блокади на основни
булеварди в София и на места в страната.
Коментарът на премиера дойде при инспекция при Сакар, където последните дни е огнище на пожари. Междувременно
стана ясно, че е издал заповед към МВР да не използва никаква сила към протестиращите и да се намали до минимум
полицейското присъствие на барикадите.
Борисов изтъкна, че по време на демонстрациите има много млади хора и не трябва да се стига до сблъсъци. Той се обърна
и към вътрешния министър Христо Терзийски да не позволява да се правят бели. „Няма да позволяваш да направят беля,
видя в Беларус, Берлин, Вашингтон какво правят. Който нарушава обществения ред – акт. Затова вчера отидох до децата,
трябва да ти кажа, че това са и поколенченски разлики. Там са на хората децата, много им е лесно да ни дават акъл да
разчистим. А на тях всеки ден им се вижда истинското лице“, коментира министър-председателят.
За исканите оставки от страна на протестиращите Борисов коментира, че иска пък тази на президента Румен Радев. „И аз
искам оставката на Радев. На Христо Иванов не я искам, беше ми заместник толкова години. Всеки иска оставка на някой.
Един може да иска на Лозан Панов, друг на Радев, трети на Борисов. Затова Конституцията, демокрацията и правовата
държава е казала провеждат се избори – явяват се политически провеждат се избори, на тях се явяват политически партии
и те на базата на резултатите си правят или самостоятелно, или коалиционно правителство. Ако не успеят се дава път на
втората ако и тя не успее на третата политическа сила“, обясни процедурата Борисов и изтъкна, че „има политически
формации, които са зажаднели за власт“. "Винаги съм се възхищавал на генералите, които връщат на майките децата живи
и здрави. С добро, убеждаване, спазвайки закона", каза той.
При инспекцията Борисов припомни аферата за поръчката на джипове, когато обвиняемият секретар на президента по
антикорупция - Пламен Узунов, оглавяваше вътрешното ведомство в служебния кабинет на Радев. Сделката бе подпукана
и от ОЛАФ. „90 Рейндж ровъра купихме, кой министър беше когато купиха китайските и има разследване на ОЛАФ“,
припомни Борисов.
Премиерът поздрави пожарникарите, горските, местните власти, граничните полицаи, доброволците. "Хеликоптерът ти е
на разположение. Гранична се включва. Помагате!", обърна се по-рано премиерът към шефа на пожарната Николай
Николов, който обясни ситуацията и предприетите мерки за овладяването на пожарите в района на Хасково. "Като слушах
останах с впечатление, че е изгоряла границата. Голям пожар, прекрасно се справят колегите", изтъкна Борисов. "Геройства
вършат момчета, в тази жега, в тази температура. Едно въгленче е достатъчно, вятърът като го духне", коментира
ситуацията Борисов, докато оглеждаше района шофирайки.
По-късно във Фейсбук Борисов написа: "Пожарникарите ни са герои. Върху хора като тях, лежи сигурността на държавата.
Както и върху всички онези българи, които всеки ден работят за здравето и просперитета на нацията, за осигуряването на
обществения ред, справедливостта и законността. Това как и кога да атакуваш огнената стихия и да запазиш живота на
екипите на място са трудните решения. Време е за решения".
√ 500 км тапи до края на отпускарския август
Почти половината са по магистралите, средно по 10 км ремонти на област
Близо 500 км пътища се ремонтират в отпускарския август. По изчисления на „Монитор“ близо половината от участъците
са по аутобаните за морето, където шофьорите най-често ще попадат в тапи заради ограниченията. Затруднения изпитват
и водачите в Северна България, строежът на 33 км отсечка от път с магистрален габарит между Ботевград и Мездра вкара
тежкия трафик в Искърското дефиле и Петрохан.
Очакваният ремонт на магистрала „Тракия“ между Чирпан и Стара Загора пък сваля скоростта там на 90 км в час, а
неспазилите ограничението по участъка отнасят солени глоби.
По аутобаните обаче тази година има по-малко изнервени шофьори от миналото лято. На АМ „Тракия“ в момента няма
ремонти, а единствено текущи работи, свързани с поддържането на автомагистралата, като подмяна на мантинели,
премахване на крайпътна растителност и др.
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По пътя за морето на 45 км по „Тракия“, при Мухово, заради обезопасяване на пътния участък трябва да се кара с повишено
внимание.
Участъкът при Чирпан е пословичен заради невъзможността за шофиране, движението най-често преминава в
изпреварващата лента и затова много от водачите се изкушават да шофират над ограниченията. Все пак по-дълъг ремонт
предстои да започне през есента в участъка от 156-и до 208-и км. Отсечката ще бъде постепенно ремонтирана и с
подменени мантинели.
До края на август 51 км преди Бургас се извършва ремонт с повишено внимание по изпреварващата лента в двете посоки
поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица.
По АМ „Хемус“ ситуацията е усложнена заради ремонтите по виадуктите, най-много в област София. До средата на
септември има ограничение в посока столицата на 35 км и движението се осъществява двупосочно в платното към Варна.
Ограничението в двете посоки на магистралата от пътен възел „Витинска река“ до пътен възел „Ботевград“ е ограничено
за тежките камиони заради ремонта на лявата тръба на тунел "Витиня", което облекчава значително движението. Тази част
от подземното съоръжение трябва да е готова до 11 септември и дотогава движението се осъществява двупосочно в
платното посока Варна. Към морето съоръженията, възстановявани в следващите няколко километра, не са
ремонтирани от изграждането им през 80-те години на миналия век
Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за София, като има една лента за Варна и две за столицата. Очаква се
строителните работи, извършвани от "Автомагистрали" ЕАД, да приключат до средата на септември. Те включват нова
хидроизолация, отводняване, асфалтова настилка, ограничителни системи и маркировка. Предвидена е подмяна на
дилатационни фуги, лагери, усилване на връзките на стоманената конструкция, антикорозионна защита на съоръжението.
На магистрала "Хемус" продължават ремонтите на виадукта при 19-и км край село Потоп, там работата ще приключи в края
на декември. Скоростта на движение се ограничава до 50 км в час.
Между 416-и и 422-ри км движението е ограничено по дясното платно посока Варна поради възстановяване на
асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в лявото платно посока София. Участъкът е сигнализиран с
пътни знаци.
Срокът на работа е до 1 септември
По малките аутобани „Марица“ и „Черно море“ няма въведени ограничения. По „Струма“, ползвана от летовниците на път
за Гърция, до 30 октомври се ограничава движението в посока София от 10-и км след тунел "Люлин" до 9-и км на
магистрала "Струма" в района на Мало Бучино. Трафикът се спира за довършване на укрепването на откосите в близост до
пътното платно при 9-и км. Преди тунел "Люлин" движението се пренасочва двупосочно в платното за Перник и скоростта
е ограничена до 50 км/ч. На 22 км от магистралата в посока Кулата скоростта е ограничена на 70 км в час заради проблем
с настилката.
Северозападът чака широк път между Ботевград и Мездра
Най-голям проблем за шофьорите създава затрудненото пътуване в участъка Ботевград до Мездра. Местните жители чакат
от години разширяване на пътя. Предвижда се временната организация на движение да продължи до средата на ноември.
Трафикът на всички видове превозни средства по отсечката от първокласния път се ограничава, като пътуващите леки
автомобили и превозните средства до 12 тона към София и Видин ще преминават през прохода Петрохан и през
Искърското дефиле. Допълнителен обходен маршрут за леки автомобили до 4,5 т е третокласният път Ребърково - Лютидол
и общинската пътна мрежа в село Лютидол.
За по-голяма безопасност трафикът на камионите над 12 т ще бъде разделен в посоките на движение. Пътуващите от Видин
към София МПС над 12 тона ще се отклоняват при Монтана през прохода Петрохан. Пътуващите от София към Видин МПС
над 12 тона преминават през Искърското дефиле.
Пътят ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока, т.е. двойно по-широко от настоящото, което е с по една
лента за движение в посока. Трасето ще следва съществуващия път, който ще бъде разширен до новия габарит, а
настоящото трасе ще бъде основно ремонтирано и реконструирано където е необходимо. По нов терен бъдещият
скоростен път ще се развива в участъците, обхождащи селата Лютидол, Типченица, Новачене и Скравена. На обхода на с.
Лютидол ще бъдат построени два тунела с дължина съответно 490 м и 340 м. Ще бъдат изградени и ремонтирани редица
съоръжения - над жп линията Мездра - София, мостове над р. Искър, Малата река, Калница, Бебреш, Рударка, както и пътен
възел при село Новачене. Предвидено е построяването на селскостопански надлези и площадки за отдих. Целта е до края
на 2021 г. модернизираният участък от скоростния път Мездра - Ботевград да е готов.
√ От 19 август започва прием за подпомагане по подмерки COVID 1 и COVID 2
ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1
"Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 "Извънредно временно
подпомагане за земеделските стопани COVID 2" от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани
и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г.,
съобщиха от разплащателната агенция.
Прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 се обявява със Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния
директор на ДФЗ – РА. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. По COVID мерките
се подпомагат земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които
са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус.
Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна
роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство".
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Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските стопани. Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за
подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за
предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г., както и бенефициенти с действащ
договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и
"Животновъдство" (свине и птици). Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Допустими за финансиране по COVID 2 са
кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или
бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат
свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на
държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение
към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към
свинете".
Финансовата помощ по мерките се изплаща под формата на еднократна сума.
Левовата равностойност на 7000 евро е таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и
COVID 2.
Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмерките са разписани в Наредба № 2 от 5 август
2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни
предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Investor.bg
√ Търговията на дребно и производството в България вървят по пътя на възстановяването
И в двата сектора се отчитат ръстове спрямо май, както и по-бавни спадове на годишна база
След силния спад през май търговията на дребно и производствения сектор в България се възстановяват през юни,
показват предварителните оценки на Националния статистически институт (НСИ).
Данните сочат, че сезонно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 5,8% в сравнение с май, когато
падна с 5,8% спрямо април и 16,1% на годишна база.
В сравнение с юни 2019 г. обаче производственият сектор пак отчита спад, макар и повече от два пъти по-бавен в сравнение
с отчетения през май – 7,7%.
Устойчиво възстановяване спрямо предходния месец и на годишна база се наблюдава в добивната и преработващата
промишленост, както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.
Ръст отбелязва производството на основни метали, на превозни средства без автомобили, на лекарствени вещества и
продукти.
Същевременно производството на облекло и на метални изделия, без машини, не успява да се оттласне.
Оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, нараства с 0,9% през юни, след като през
май отчете рекорден спад заради пандемията. На годишна база понижението забавя темп до 18,1%.
През юни 2020 г. се наблюдава най-силно месечно увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на
дребно с автомобилни горива и смазочни материали – със 7 на сто, докато при търговията с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия има спад от 1%. Т.е. българите са започнали да пътуват повече през юни след края на извънредното
положение през май.
На годишна база обаче оборотите при търговията с горива, храни и нехранителни стоки продължават да отчитат спад. При
горивата намалението е 24,6%, при облеклото и обувките – 27,4%, при компютърната техника – над 20%.
Изключение е онлайн търговията, където през юни на годишна база се отчита ръст на оборота от 35,5%.
√ Ролята на Световната търговска организация е по-важна от всякога
Негативните настроения срещу глобализацията правят качеството й на неутрален арбитър още по-ценно
Следващият ръководител на Световната търговска организация (СТО) е изправен пред трудна борба. Докато кандидатите
се редят на опашка да заменят Роберто Азеведо, международната институция се сблъсква с фундаментално
предизвикателство: импулсът към либерализация чезне в голяма част от света. Опасенията от глобализацията, било то
икономически, екологични или свързани със сигурността, се засилиха и държавите се оттеглят от отвореността в
търговията. Взаимното недоверие между Китай и САЩ, както и между ЕС и Китай, означава, че всяка по-нататъшна
либерализация на търговията вероятно ще е между регионални блокове и коалиции, а не сред всички членове, пише
Financial Times в редакционен коментар.
Този контекст прави СТО още по-жизненоважна. Във време на повишено напрежение светът се нуждае от правила, на
които да стъпи и от надежден арбитър за разрешаване на спорове. Многостранните и двустранните споразумения засягат
външни за преговорите страни, като СТО предоставя защита. Отделните правителства и търговски блокове проучват как да
регулират международната търговия на услуги и данни, включително съгласуват правилата помежду си. Какъвто и
консенсус относно минималните стандарти и справедливото отношение да е постигнат, дори извън Женева, където е
базирана СТО, той трябва да бъде включен в правилата на организацията.
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При толкова много предизвикателства, пред които е изправена международната система за търговия, би било грешка да
не се използват наличните инструменти и институции за тяхното разрешаване: международният форум за търговия беше
трудно създаден и би било мъчно да се изгради наново. Коронавирусната криза демонстрира стойността на общите
споразумения за справедливите взаимоотношения и предотвратяването на пагубни съперничества. Също така доказва
ползите от постигането на подобни споразумения относно интелектуалната собственост.
Двамата водещи кандидати да оглавят организацията, Амина Мохамед от Кения и Нгози Оконджо Ивеала от Нигерия,
признаха, че има основания за критиките на САЩ по отношение поведението на апелативния орган на СТО, най-висшата й
инстанция, въпреки че агресивните действия на Вашингтон са безполезни. През декември отказът на президента Доналд
Тръмп да номинира нови съдии в седемчленния орган за разрешаване на спорове го парализира, като замрази
произнасянето по всички бъдещи дела и лиши СТО от способността да налага своите правила. Този ход отразяваше
дългогодишното раздразнение на САЩ от решенията на организацията и усещането, че е излязла извън мандата си.
Дори ако Тръмп не бъде преизбран през ноември, следващият президент на САЩ вероятно ще запази част от скептицизма
му по отношение на мултилатерализма и глобалната търговия. ЕС също стана по-благосклонен към критиките, че
апелативният орган на СТО осъществява международно право вместо просто да прилага правилата на организацията.
Предвид разширяващите се разногласия по отношение на търговската политика между държавите членки на СТО,
организацията не може легитимно да определя правилата от тяхно име. Но предвидимият международен правов
търговски ред е от съществено значение. Без някои средства за уреждане на разногласия и изясняване на неяснотите
договорите ще бъдат проформа: реформата е единственият път напред.
Проблемите с апелативния орган са само един пример за трудностите, с които се сблъсква организация, която
едновременно трябва да бъде форум за преговори и да налага правилата, по този начин пораждайки разногласия.
Успешният генерален директор ще трябва да бъде посредниик, който може да изгради надеждни отношения с ЕС, САЩ и
Китай, а не експерт по техническите детайли на търговията. В крайна сметка напредъкът в по-нататъшната либерализация
на търговията ще зависи повече от желанието на държавите членки, отколкото от СТО, но ръководителят на организацията
все още ще има решаваща роля, опитвайки се да ги обедини.
√ Словакия обяви руски дипломати за персона нон грата заради шпионаж
Словакия обяви трима руски дипломати за персона нон грата, съобщиха от външното министерство в Братислава, предаде
Ройтерс.
Решението е взето миналата седмица и дипломатите трябва да напуснат Словакия до края на седмицата. Според говорител
на ведомоството информация на словашкото разузнаване показва, че тримата са нарушили Виенската конвенция за
дипломатическите отношения и са извършвали шпионска дейност.
Братиславското издание "Денник Н" пише, позовавайки се на свои източници, че става дума за злоупотреба с издадена
словашка виза в Санкт Петербург. В резултат е станало възможно извършването на тежко престъпление на територията на
друга страна членка на Европейския съюз и НАТО. Вестникът твърди, че става въпрос за убийството миналата година в
Берлин на грузинския гражданин Зелимхан Кангошвили.
Руското външно министерство обяви, че ще отговори реципрочно на експулсирането на руските дипломати.
В. Труд
√ Заради кризата с коронавируса: Линията на бедност - според бюджета
Нова методика за определяне на линията на бедност у нас предлага правителството. Идеята е тя да се определя вече от
министъра на труда и социалната политика, като ще зависи възможностите на бюджета. Размерът є обаче няма да може
да е по-малък от този за текущата година.
В момента прагът се изчислява автоматично по специална формула, включваща данните от изследването “Статистика на
доходите и условията на живот” на НСИ по методология на Евростат, и индекса на цените на малката потребителска
кошница. Според вносителите на промените, ако се запази формулата, размерът на линията на бедност ще се определя от
положителните икономически тенденции за 2019 г., без да се отчитат резките промени, настъпили вследствие на
пандемията от Covid-19. Така има риск държавният бюджет да не остане балансиран.
Линията за бедност е важна, защото на нейна база се пресмятат добавките на инвалиди, пенсионери и социално слаби.
Според сега действащата методика до 31 август на текущата година се определя размерът й за следващата. За 2020 година
е определено за беден да се счита човек с доходи под 363 лева.
√ Земята поскъпна с 600% за 14 години
Предлагането на ниви е ограничено
Рентата е от 30 лв. до 100 лв. за дка
От съществено значение са земеделската култура, която може да бъде отглеждана, и даваните субсидии
За последните 14 години, в периода 2005-2019 г., цената на нивите в страната нарасна с около 600%. Това показват данни
на компания, специализирана в инвестиции в земеделска земя. Поскъпването през годините не е равномерно и зависи
както от развитието на икономиката на страната, и по-специално на селското стопанство, така и на предоставяните на
стопаните субсидии. Интересът към покупката ни ниви расте заедно с увеличението на субсидиите.
Пазарът на земя претърпя съществени промени през последните години. “Aкo пpeди чeтиpи гoдини бe мнoгo пo-мacoв и
зeмитe ce пpoдaвaxa в пaкeт, тo ceгa ce нaблюдaвa пo-cвит пaзap, зaщoтo ceгa пpeдлaгaнe пoчти нямa”, коментират от
компанията.
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Възможностите за изгодни покупки на ниви са ограничени, коментират експерти на пазара на земеделска земя. Причината
за това е, че нa пaзapa имa предлагане на oкpyпнeни пapцeли нa мнoгo виcoкa цeнa, кoятo мнoгo тpyднo мoжe дa ce избиe
пpeз гoдинитe. B cъщoтo вpeмe има и oфepти за малки ниви на разстояние една от друга, което прави трудно
обработването им с големи селскостопански машини.
Плoдopoдиeтo нa пoчвaтa e от най-голямо значение за определяне на цeнaтa нa зeмeдeлcкaта зeмя. Сред останалите
съществени фактори са наличието на нaпoявaнe, близocт дo път, дo гoлям гpaд или нaceлeнo мяcтo. B зaвиcимocт oт тeзи
фaктopи, цeнaтa на нивата ce нaмaлявa или yвeличaвa. Haй-cигypният нaчин собственикът да paзбepe каква сума може да
получи за нивата си, е да се обърне към бpoкep.
Всъщност, основният фактор за цената на земята е очакваната възвръщаемост от нея. А това зависи от земеделската
култура, която може да бъде отглеждана върху нея, и съответно от предоставяните субсидии. Затова от голямо значение
за пазара на земя е развитието на ceктopa нa зъpнoпpoизвoдcтвoтo у нас, тъй кaтo най-много земеделски площи са с
пшеница.
Предоставяната на собствениците рента за нивите е между 30 лв. и 100 лв. за декар. Ha мecтa, кaтo в района на Xacкoвo и
Пaзapджик нaпpимep, рентата e oкoлo 30 лв. на дка, кaтo стига и до 100 лв. за нивите в Ceвepнa Бългapия. Peгиoнът нa
Cилиcтpa и Дoбpич e c нaй-виcoки цeни нa зeмeдeлcкaтa зeмя и нa peнтитe, показват данни на компанията.
БНТ
√ Училищата трябва да имат екшън план за превключване към дистанционно обучение
До септември всяко училище трябва да има екшън план за превключване към дистанционно обучение. Стартът на новата
учебна година ще е в реална училищна среда.
Учебната година обсъждаха на работна среща вчера експерти от образователното и здравното министерство.
До 25 август на училищата ще бъдат предложени два протокола - един за организацията на учебната дейност и един за
медицинската страна на проблема.
От Асоциация "Родители" пък поискаха с писмо до социалния министър допълнителен платен отпуск, изплащане на
болнични при карантина в училище и ваучери за детегледачи в условията на продължаваща епидемия.
√ От днес, 11 август, животновъди и пчелари кандидатстват по de minimis
Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват за финансово подпомагане по de minimis от 11 до 24 август
2020 г. в областните дирекции на ДФ "Земеделие", съобщиха от Фонда.
Предвиденият бюджет по помощта de minimis за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки,
е 25 660 000 лв. На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за
животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020.
Ставките за подпомагане са:
• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;
• до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
• до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;
• до 80 лв. за биволи;
• до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони.
Ресурсът по минималната помощ de minimis за пчеларите е в размер на 5 милиона лева за 2020 г. Финансовата подкрепа
ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите
им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство.
По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 г., на територията на страната се отглеждат 712 079 пчелни
семейства от 6 468 земеделски стопани.
На официалната интернет страница на ДФ "Земеделие" са публикувани указанията за прилагане на държавните помощи,
както и образци на документите за кандидатстване.
За започването на приемите ДФ "Земеделие" ще информира чрез кратко съобщение (SMS) допустимите за подпомагане
земеделски стопани. Съобщението ще бъде изпратено от телефонен номер 180-080.
√ Заради липса на туристи затварят хотели в Албена
Започна поетапното затваряне на хотели в Албена. Причината е спад на туристите в курорта с близо 50%. Очаква се тези
дни поне още 20 хотела да преустановят дейността си заради липса на резервации.
В Албена в момента работят 18 хотелски комплекса. В момента около 40% от базата е заета.
В курорта се спазват много строги санитарни мерки. До момента не е имало случай на човек от персонала, заразен с COVID,
както и срлед туристите.
Очакванията са сезонът да продължи да късна есен.
Има интерес от страна на българските туристи. Особено голяма популярност набира уикенд почивката. Тогава стотици хора
чакат, за да влязат в курорта.
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Цената на чадър е 1 лев и 1 лев за шезлонг. В заведенията между 9 и 12 лева е една пица, порция пържени картофи е 3-4
лева, една малка бира е 2 лева.
√ Инж. Маринковски: Над 80% от пожарите са в резултат на човешка небрежност
Близо 40 горски пожара са станали от началото на годината на територията на Югозападното държавно предприятие. То
обхваща държавни горски територии в седем административни области и изключително голям обем от земна площ. Девет
известителни кули, оборудвани със специализирана техника локализират и сигнализират за горски пожари на територията
на Благоевградска област. Информацията се получава в единния противопожарен център.
Деветте кули обхващат 80% от горските територии на Благоевградска област, това посочи инж. Василий Маринковски,
ЮЗДП. Той обясни, че те са ситуирани на територията на областта, тъй като високият процент на растителността е с висока
пижораопасност - това са иглолистни дървесни видове. Кулите са снабдени с няколко камери, като едни от тях са с
инфрачервени лъчи. Тези камери покриват периметър 15 км. При получаване на сигнал за открит пламък или дим,
незабавно се информира съответното териториално поделение, за да може да се предприемат своевременни мерки.
Инж. Маринковски призна, че проблемите с горските пожари са много сериозни. Освен кулите се разчита и на
високопроходими автомобили, които да осигурят достъп до възникнал пожар и да се транспортира съответната техника
дотам. Той апелира за внимание на гражданите, за да не се създават условия за възникване на пожари при боравенето с
огън при високите температури навън, тъй като статистиката показва, че над 80% от пожарите са в резултат на човешка
небрежност.
√ Стрелба около Белия дом, Тръмп за кратко е изведен от пресконференция
Американският президент Доналд Тръмп за кратко напусна пресконференцията, която даваше в Белия дом. Около 5
минути след началото й член на охраната му се приближи и прошепна нещо в ухото на държавния глава, след което Тръмп
беше изведен. Оказа се, че около Белия дом е имало стрелба - ранени са нападателят и служител на тайните служби.
Инцидентът се разследва.
В туита на "Сикрет сървис" се казва, че по време на стрелбата никой в Белия дом не е пострадал или засегнат по какъвто и
да било начин.
След връщането си при журналистите, Тръмп призна, че ситуацията е била необикновена и похвали работата на службата
за охрана. На въпрос - дали е бил отведен в бункера, той отвърна, че е бил само в Овалния кабинет.
Darik News
√ НСИ отчита срив на посещенията на хотели през юни
През юни 2020 г. в страната са работили 2030 обекта за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и
други, съобщава Националният статистически институт. Броят на стаите в тях е 79.2 хил., а на леглата - 171.4 хиляди.
В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 32.7 на сто, а
броят на леглата в тях - с 43.6 на сто.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2020 г., е 495.1 хил., или с 87.7 на сто
по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 91.7 на сто) се
наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
През юни 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.3 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.3 на
сто - на българи.
В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.3 на сто от нощувките на чужди граждани и 29.8 процента - на
българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 19.4 и 38.9 на сто.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2020 г. намалява с 80.6 на сто в сравнение със същия
месец на 2019 г. и достига 199.5 хиляди. Регистриран е срив както при чуждите граждани - с 94.5 на сто, така и при
българските - с 59.5 на сто.
Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2020 г., са 165.2 хил. и са реализирали средно по 2.3
нощувки. Чуждите граждани са 34.3 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки, като 70.1 на сто от тях са нощували в
хотели с 4 и 5 звезди.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2020 г. е 10.7 на сто, като намалява с 34.7 процентни пункта
в сравнение с юни 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 3 звезди - 12.1 на сто, следват
местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 11.9 на сто, и хотелите с 4 и 5 звезди - 9.0 процента.
Приходите от нощувки през юни 2020 г. достигат 23.1 млн. лв., или с 88.8 на сто по-малко в сравнение с юни 2019 година.
Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 95.7 процента, така и от български граждани - с 60.3 на сто.
√ Експериментът на Ердоган: Турция започва производство на електромобили
Въпреки предизвиканото от пандемията от COVID-19 свиване на глобалния автомобилен пазар, президентът на Турция
планира да започне серийно производство на електромобили. Реджеп Тайип Ердоган отдавна мечтае за създаването на
национален автомобилен бранд. В момент, когато чуждестранните автомобилни концерни, които имат предприятия на
територията на Турция, страдат от рязко намаленото търсене заради пандемията от коронавирус, Ердоган не възнамерява
да се отказва от плановете си. На 18 юли в провинция Бурса се състоя церемония по полагане на основите на първия турски
автомобилен завод за производство на електромобили. Производството им е поверено на консорциума TOGG, създаден
през 2018 г. с участието на пет турски компании. Очаква се строителството на завода да приключи в рамките на 18 месеца, а
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първият сериен електромобил - кросоувър SUV C, да слезе от конвейера до края на 2022 година. Целта е производството
на 1 милион електромобила за 15 години.
По думите на генералния директор на консорциума Гюркан Каракаш, повече от половината елементи за новия
електрически автомобил ще бъдат произведени в Турция.
Независимо от значително влошената икономическа обстановка в страната на фона на пандемията, държавният глава има
намерение да реализира плановете си, без да жали средства от държавната хазна.
TOGG планира до края на 2035 г. да произведе над 1 милион автомобила. От компанията се надяват, че производството
им ще донесе приходи в турската икономика в размер на 50 милиарда долара годишно. Турските власти междувременно
обещаха да закупят 30 000 електромобила за държавната администрация.
Кой ще купува турските автомобили? Остава въпросът дали инвестицията за електромобилите ще се изплати?
Много експерти са скептични по този въпрос. Според Вейсел Улусой от университета „Едитепе“ в Истанбул, плановете на
Ердоган са продиктувани не толкова от икономически съображения, колкото от националистическата му политика. Още
през ноември 2017 г. президентът определи липсата на автомобил турско производство като „позор“.
Затрудненията не са свързани единствено със самото производство на автомобила, а и с това дали ще може да отговори
на потребностите на гражданите с различно ниво на доходи. Според проф. Улусой, държавната подкрепа ще има
определяща роля.
Само при наличието на държавни субсидии TOGG ще може да бъде конкурентен на чуждестранните автомобилни
концерни, които вече са добре познати на вътрешния турски пазар. До рекордния спад на курса на турската лира през
август 2018 г. около 60 % от вноса се падаше на продажбата на леки автомобили в страната. По време на пандемията от
коронавирус този показател спадна до 40 %.
"Новината за пускане на автомобил родно производство предизвика възторг у всички, но когато се стигне до покупката на
определена кола", тогава възникват проблеми, смята професорът.
Турците предпочитат чуждестранни марки, така че ще трябват усилия да бъдат убедени във високото качество на новия
продукт, смята ръководителят на турската асоциация на доставчиците на автомобили Алпер Канджа.
Рискован експеримент
Ситуацията се усложнява и от факта, че Ердоган стартира своя проект в изключително неблагоприятен момент. През
последния четвърт век Турция се превърна в голям износител на леки автомобили. На нейна територия откриха свое
производство компании като Тойота, Форд, Рено, Фиат, Хонда и Хюндай.
Заради кризата с COVID-19 търсенето на автомобили в световен мащаб рязко падна. По данни на Асоциацията на
европейските производител на автомобили (ACEA), само в Европа пози показател намаля с 38 %. А в период, когато заради
въведената от турските власти карантина чуждестранните компании бяха принудени да преустановят производството си,
обемът на износа на автомобили от Турция спадна с една трета.
Алпер Канджа очаква износът на произведени в Турция автомобили за 2020 г. да спадне общо с 20 %, което означава загуба
за страната на около 6 милиарда долара. Въпреки това, той предполага, че производството на собствена марка автомобил
ще повлияе благоприятно на турската икономика в дългосрочен план. В частност, местните компании ще получат
необходимите знания и умения за създаване на собствени електромобили, а освен това ще се увеличи популярността на
електромобилите като цяло.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Експерт: Повече от всякога компаниите показват социално отговорни практики
Д-р Марина Стефанова, автор и създател на CSR AdviceBox, експерт по КСО, Клуб Investor
Повече от всякога компаниите показват съвсем конкретно с действия, ангажимент и постоянен диалог какво означа
корпоративна социална отговорност на практика, какво означава грижа за служителите и за клиентите. Това каза д-р
Марина Стефанова, автор и създател на CSR AdviceBox и експерт по корпоративно социална отговорност, в
предаването “Клуб Investor” с водещ Ивайло Лаков.
“Всъщност ние бяхме свидетели на много голяма съпричастност и вълна от повишено доверие точно към
работодателя като такъв в първите седмици на обявеното извънредно положение. По този начин можеш да
разчиташ както на своите колеги, така и на работодателя, че тази криза - здравна, социална и икономическа - ще
може да бъде извървяна заедно”.
Експертът обясни че корпоративна социална отговорност означава да се прави бизнес по начин, който не наранява ничий
друг интерес - нито на служителите, нито на собствениците, нито на клиентите и на външните партньори, нито на местните
общности, в които се работи.
По думите ѝ повечето компании имат няколко бюджетни пера, свързани с това направление, което се изразява в конкретни
теми - опазване и защита на правата на човека, осигуряване на добри условия на труд, подобряване на качеството на
обучение на работната сила, мотивационни дейности, които често са в бюджета на отдел човешки ресурси или отдел
управление на човешкия капитал.
“Друго много голямо перо е насочено към подобряване на екологичната устойчивост на компанията. Тук имаме и
инвестиции, насочени към облагородяване на външната среда, но на първо място те са свързани с намаляване на вредното
влияние или въздействие, ако компанията оказва такова, при извършване на своята обичайна търговска дейност. Също
така са важни допълни инвестиции от страна на компаниите в бюджетите, свързани с веригата за доставки, защото там те
се опитват да синхронизират усилията на една цяла поредица от индустрии, които се грижат за доставките на продуктите
и услугите по устойчив начин”, обясни Стефанова.
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Повече по темата вижте във видеото.
√ Може ли да се вярва на финансовата индустрия по време на тази криза?
Доверието в индустрията може да подкрепи възстановяването, смятат учени
Световната финансова индустрия все още се бори с огромната несигурност от пандемията, чийто край не е настъпил.
Репутацията на сектора се подобри след финансовата криза, но сега е твърде рано да се каже как нещата ще се развият
този път, пише анализатор за Bloomberg.
Един от секторите, които привличат вниманието, е застрахователният, след като безброй малки компании подадоха искове
за обезщетения заради загубите, причинени от Covid-19. В един от многото случаи по света британската
застрахователна индустрия пое битка пред Върховния съд, която може да засегне 370 хиляди клиенти - предимно малки
компании, и да струва на сектора милиарди долари за обезщетения.
Ако застрахователите спечелят, те ще избегнат огромните разходи. Но по-широката цена може да е дори по-голяма. Ако
хората, работещи в реалната икономика, усетят, че финансистите не ги подрепят по време на криза, ефектът върху
икономическата увереност ще бъде суров.
В центъра на спора във Великобритания са политиките, които са създадени да покрият загубата на доходи за бизнеса от
въздействието на физически щети. Спорът е дали политиките се прилагат и в случай на пандемия.
Органът за контрол на финансовото поведение (Financial Conduct Authority) твърди, че компаниите са загубили пари заради
блокадите, но дори ако технически са били останали отворени, това би се случило, защото на хората беше наредено да
останат по домовете си. Застрахователите посочват, че насоките на правителството са били само предупреждение подобно на тези при консумацията на цигари и алкохол, като следователно те не би трябвало да носят отговорност. Очаква
се решение през септември.
Подобни случаи в други страни вече бяха отсъдени в полза на ищеца. Във Франция застраховател беше осъден да плати
на собственик на ресторант загубените приходи заради коронавируса, а в Канада съдът отсъди застраховател да плати
физическите щети, които могат да включват вирусно заразяване.
Степента, в която разходите за природни бедствия се споделят от финансовата индустрия, може да насърчи
икономическото възстановяване, показа скорошно изследване.
Учени от Вашингтонския университет анализат какво е отношението на хората към начина, по който финансистите реагират
на над 50 тежки природни бедствия от 1870 до 2009 г., като разглеждат последвалите икономически тенденции.
Те установяват, че епидемиите и земетресенията обикновено отслабват доверието към финансистите, докато сушата и
наводненията го увеличават. Изследователите отдават това на покритието на застраховките, в които епидемиите и
земетресенията често не са включени, което води до загуби за притежателите на полици и недоволство срещу индустрията.
От доклада става ясно още, че това може да повлияе на брутния вътрешен продукт.
Учените признават, че е невъзможно да се изчисли точното въздействие на понижената увереност сред хората към
финансовата индустрия върху БВП, но отбелязват, че увереността на потребителите към застрахователите и други
финансисти във времена на криза е очевиден фактор за икономиката.
Доверието във финансистите се възстановява след финансовата криза. Въпреки че банките въвеждат мораториум върху
някои плащания и отпускат милиарди заеми на малките компании, това до голяма степен се държи на гаранциите от
правителствата - иначе казано от данъци.
„Начинът, по който индустрията реагира на кризата през следващата фаза, ще определи възприятията към нея”, посочва
представител на фондация Fairbanking.
Финансовият сектор не може да се крие зад правителствата и централните банки завинаги.
√ Защо лондончани отказват да се завърнат в офисите?
Почти половината от служителите в Лондон все още работят дистанционно
Британците изостават спрямо останалите европейски граждани в процеса на завръщане по офисите, но статутът на
Великобритания като страна, в която дистанционната работа просперира, би бил труден за поддържане, пише Bloomberg.
Само 34% от офис служителите във Великобритания работят от обичайните си места, сочи скорошно проучване на Morgan
Stanley. Във Франция, Германия, Италия и Испания цифрите варират между 70 и 83%. В Лондон почти половината от
служителите в офисите работят от дома си по пет дни в седмицата в сравнение с между 20 и 33% във финансовите хъбове
Париж, Франкфурт, Милано и Мадрид.
Великобритания въведе мерки срещу коронавируса по-късно от останалите европейски страни и ги облекчи след тях на
фона на започващия летен сезон - потенциално една от причините за нежеланието на служителите да се върнат в офисите.
Официалните изисквания на правителството са жителите на страната да работят от домовете си, ако това е възможно. Този
месец обаче правилата бяха облекчени, което породи въпросите как служителите да се върнат безопасно на работа. Някои
министри заявиха, че хората трябва да се върнат обратно в градските центрове, за да подкрепят икономиката.
Въпросите пред служителите в Лондон, които определят желанието им да се върнат на работа, получават далеч по-лесно
отрицателен отговор. Те трябва да изберат дали искат да се върнат в офиса, вместо да спечелят 15 допълнителни часа
седмично, и дали да спестят средства, или да подновят картите си за градския транспорт.
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Служителите в Лондон се връщат по-бавно в офисите от колегите си в останалата част на Европа.
Графика: Bloomberg
Решението за родителите с малки деца също е лесно. Парадоксално обаче осигуряването на целодневна грижа за децата
се случва по-трудно във Великобритания това лято, отколкото в други европейски страни.
Вероятно милениалите са сред служителите, които най-силно искат да се върнат на работните си места. Мнозина от тях
живеят в малки апартаменти или делят къщи, близо до работните им места, така че желанието им да имат възможност да
работят далеч от стаята, в която спят, и да се срещат с колеги на техните години е разбираемо. Освен това те вероятно полесно стигат пеша до работа или използвайки велосипед.

Използването на обществен транспорт не се е възстановило до предкризисните нива във Великобритания и
Испания, но във Франция е. Графика: Bloomberg
Работодателите също са изправени пред трудна ситуация. Те трябва да уважават насоките на правителството и да не
връщат служителите си в офисите, докато не могат да гарантират, че това ще бъде безопасно за здравето им. Лондон има
над 2600 многоетажни сгради в сравнение с по по-малко от хиляда във Франкфурт и Париж, сочат данни на Emporis, което
затруднява осигуряването на социална дистанция за хората в тях.
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Междувременно много компании се справиха добре по време на блокадите. Страхът от загуба на работното място увеличи
ефективността на служителите и работните часове, след като те спечелиха време от преминаването към дистанционна
работа. Големите инвестиционни банки откриха начин да спечелят от кризата на фона на нарастващата волатилност на
пазара. Сделки за милиарди долари за сливания и придобивания бяха сключени онлайн.
Все още не е ясно колко устойчива ще е тенденцията във Великобритания, като ръководителите на компании вече
променят тона. Главният изпълнителен директор на Barclays заяви през април, че големите офиси вероятно вече са
история. През последните седмици обаче той също посочи, че иска служителите му да се върнат обратно в офиса.
Ключово за възхода или залеза на дистанционната работа ще бъде разпространението на пандемията. За момента
работодателите имат право да избират и да се насочат към отдалечената работа, но е ясно, че политиците искат решението
им да бъде различно.
√ Три риска тежат на развиващите се пазари – и трите с „Т“
Апетитът за риск се очаква да намалее заради потенциално ескалиране на търговското напрежение
Тръмп. Търговия. Турция. Три риска тежат на развиващите се пазари в предстоящата седмица, пише Bloomberg.
В събота американският президент Доналд Тръмп обяви, че е готов да пристъпи към изпълнителни заповеди за
осигуряване на още стимули за американците. Това ще даде първоначален фокус на трейдърите. Въпреки че четирите
заповеди на президента ще включват разширяване на обезщетенията за безработица и временно отлагане на данъците
върху заплатите за някои служители, те вероятно ще предоставят само временно облекчение от последиците от
пандемията и могат да застрашат преговорите с демократите от Конгреса за по-широк пакет от стимули.
„Решението на Тръмп е достатъчно да поддържа търсенето през следващите три до четири месеца“, каза в интервю за
Bloomberg Television Лучано Джанели, ръководител на инвестиционната стратегия в Abu Dhabi Commercial Bank PJSC.
На търговския фронт ситуацията може да е по-притеснителна. Възможността напрежението между САЩ и Китай да
ескалира допълнително с планирания преглед на търговската сделка от фаза 1 около 15 август вероятно ще намали апетита
към риск. Тръмп се опитва да забрани на американските граждани да правят бизнес с приложенията TikTok и WeChat,
което оказва натиск върху акциите и валутите на развиващите се пазари.
„Отношенията между САЩ и Китай продължават да носят големи рискове“, пишат стратезите от Morgan Stanley. Според
тях увеличаването на напрежението, което прелива от дипломатическите към икономическите отношения и/или
търговската сделка, може да бъде важно рисково събитие за пазарите.
Друга порция рискове идват от страна на Турция на фона на подхлъзването на лирата до рекордно ниско ниво спрямо
долара, след като властите се оттеглиха от интервенциите на валутните пазари и облекчиха някои от ограниченията, които
поддържаха валутата в продължение на месеци. Регулаторите в петък освен това обявиха освобождаване от налог
продажбите на валута от турски институции към чуждестранни финансови компании.
Според стратезите от Goldman Sachs Group нестабилната турска валута може да доведе до ефект на доминото в резултат
на кризата около пандемията, като анализаторите определиха южноафриканският ранд, бразилският реал, руската рубла
и мексиканското песо като най-уязвими.
Лирата отслабна най-много на развиващите се пазари през миналата седмица, губейки 4.2% от стойността си. Акциите, част
от индекса MSCI, се сринаха в петък, като намалиха преднината си за седмицата до 1%. Доларовите облигации на
развиващите се страни нараснаха средно за 15-та седмица подред - най-дългата им серия от 2009 г.
Клуб Z
√ Дали ЕС ще подкрепи българите? Или ще гледа провала на държава членка?
Нека Туск обясни защо стои редом до режим, който все повече наподобява "Право и справедливост" във Варшава
Европейските лидери, противно на общоприетата политическа традиция, имат спешен стратегически интерес да се
ангажират с настоящата институционална криза в България и активно да подпомагат изработването на национален план
за стабилизация.
Обикновено европейските лидери (да не говорим за европейските институции) не бива да се бъркат в политическата криза
на отделна държава членка, с изключение на случаите, когато изразяват официална подкрепа към сестринска партия, както
някои представители на ЕНП и АЛДЕ, някак срамежливо, вече направиха с България.
Настоящата ситуация в България обаче изисква политически действия на европейско равнище - не само защото правата на
европейските граждани очевидно и грубо се нарушават. Имиджът на институциите на ЕС и на основните партийни
семейства е изложен на значителен риск сред най-младите и най-активни групи от българското население (които са
традиционно проевропейски и прогресивно настроени).
Вече повече от 10 години по-голямата част от българите, независимо от тяхната политическа принадлежност, гледат на
европейските институции, вместо на националните, като на по-добро решение на своите проблеми.
Лидерите в ЕС имат доста елементарен избор пред себе си: да продължават да не правят нищо или да отвърнат на призива
на активните европейци, които се борят за членството на България в ЕС. Дори тези причини да не изглеждат достатъчно,
ЕС и ключовите европейски лидери трябва да действат - най-малкото защото ситуацията в България поставя под въпрос
приоритетите на Next Generation EU.
Кризата в България е не просто политическа, тя е институционална. Българските граждани искат оставката на
правителството на Бойко Борисов и ще я получат - по един или друг начин, най-късно следващата пролет. Това обаче няма
да реши институционалната криза. Кризата се подхранва от мащабно държавно завземане, медийна монополизация,
систематична злоупотреба с огромните неограничени правомощия на генералния прокурор и - не на последно място -
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ендемична корупция и неспособност за приспособяване на националната икономика към ключови европейски стандарти
и приоритети.
Институционалната криза, не винаги толкова активна и болезнена както днес, е устойчива и се задълбочава през
последното десетилетие, всъщност - през цялото членство в България в ЕС, през различни правителствени формати.
Новото правителство е необходима стъпка, но далеч не е решение. Напротив - ако едно нестабилно ново правителство не
успее да се справи с основните проблеми, поредна вълна от народно разочарование ще доведе до хаос, социално
отчаяние и дълбока обществена и икономическа криза.
Най-важното за Европа е, че това ще предизвика непробиваема блокада на реформите и провал в усилията на Next
Generation EU и Зелената сделка в страна, която вече е придобила слава със своята неспособност да отговаря на
европейските социални и екологични стандарти.
Очевидно е, че настоящото българско правителство не е в състояние да адаптира националната икономика към Next
Generation EU и Зелената сделка поради тежката корупция, олигархичните зависимости и ключовата роля на радикалните
националисти в коалицията. Още по-лошо е, че непрозрачното използване на евросредствата за защита на определени
интереси може да компрометира цялата инициатива в очите на държавите донори, данъкоплатците и избирателите.
България се нуждае от внимателно изготвена и общоприета национална стратегия и програма за модернизиране и
екологизиране на икономиката. Предвид значителното влияние на различни популистки движения и токсичната медийна
среда, такава задача изглежда невъзможна без стратегическа европейска намеса.
България има нужда от поне няколко стъпки, за да продължи напред - дата за предсрочни избори за уреждане на
политическата криза, стратегическо многопартийно споразумение за реформа на съдебната система и политически
консенсус относно приоритетите и националните планове на Next Genreation EU и Зелената сделка.
Всяка от тези стъпки изисква постоянен тласък от ключови европейски лидери и политически партии, особено от ЕНП и
АЛДЕ. Заради мълчаливата си подкрепа за Борисов, Доган и Гешев и двете партии губят все повече поддръжници.
Лидерите на ЕС трябва да разберат, че имат само два варианта - да действат на страната на българските граждани в борбата
им за достойна и модерна европейска държава или да наблюдават пасивно провала на държава членка.
При втория случай Меркел ще трябва да обясни на своите избиратели краха на върховенството на закона в още една
държава, чието правителство тя твърдо подкрепя. Руте ще се нуждае от отговор на холандските данъкоплатци за
сенчестото изчезване на еврофондовете.
А господин Туск - да разясни на полските опозиционни активисти защо ЕНП стои редом с режим, който все повече
наподобява "Право и справедливост" във Варшава.
Анализ на Радан Кънев, публикуван в "Euractiv". Преводът е на Клуб Z.
√ Ливанското правителство подаде оставка
Президентът я прие, но поиска то да продължи да изпълнява функциите си до изборите
Ливанският премиер Хасан Диаб обяви тази вече оставката на правителството си, след като опустошителна експлозия в
пристанището на Бейрут предизвика обществен гняв и масови протести срещу управляващите страната, предадоха
световните агенции, цитирани от БТА.
Днес ще направим крачка назад, за да застанем до народа и да водим борба за промяна редом с него, заяви в предавана
по телевизията реч Диаб, цитиран от Асошиейтед прес и ДПА.
"Днес обявявам оставката на това правителство. Бог да пази Ливан", каза Диаб, повтаряйки последното изречение три
пъти.
Оставката бе огласена след среща на кабинета, на която много от министрите поискаха да се оттеглят.
Разрушителната експлозия на 4 август отне живота на над 160 души, ранени бяха повече 6000 души. Диаб обвини за
"земетресението", разтърсило Ливан, корумпираните политици, управлявали преди него. "Те (политическата класа) трябва
да се срамуват от себе си, защото тяхната корумпираност доведе до това бедствие", заяви той.
Вчера Диаб съобщи, че ще поиска свикването на предсрочни избори.
Няколко минути по-късно ливанският президент Мишел Аун прие днешната оставка на правителството. Аун е поискал от
кабинета да изпълнява функциите на временно правителство до съставянето на нов кабинет.
Мениджър
√ Търговските марки у нас затварят магазини заради понижено потребление
Търговци затварят магазини в моловете заради пониженото потребление. Свободните площи в големите търговски
центрове и на пазарските улици в София са се повишили от 5% на 7% през второто тримесечие на 2020 г., показва анализ
на Cushman & Wakefield Forton. Ограничен е и броят на новите обекти в моловете, тъй като наемателите все още задържат
плановете си за разширяване. Примери за това са дискаунт веригите Pepco и KiK Design, които малко след откриването на
първите си обекти у нас, отварят и нови локации.
„През май оборотът в търговията бележи рекорден спад по данни на НСИ, като се отчита най-голямото понижение на този
показател от 2001 г. Брандовете за мода и обувки и развлекателната индустрия изпитаха рязък спад в приходите поради
неработещите магазини. Продажбите онлайн нарастват значително като обем макар и все още да не могат да компенсират
загубите на търговците от периода на затваряне и последващите месеци. Все повече бизнеси използват този инструмент и
в дългосрочните си стратегии“, коментира Иван Граматиков, мениджър „Търговски площи“ в Cushman & Wakefield Forton.
Продължава предоговарянето на наемите, заради затруднените продажби и по-ниските приходи. Повечето собственици
са склонни да се съгласят с редуциране на сумите за период до 6 месеца. Наемите в шопинг центровете и главните

13

търговски улици търпят корекции надолу. Наемите на първокласни площи в моловете са спаднали с 10% през юни. В София
за обект от 100-150 кв.м с първокласна локация в търговски център те са около 36 евро/кв. м, а на главна търговска улица
– близо 55 евро/кв. м. В Пловдив, Варна и Бургас съответните нива са около 27 евро/кв. м, 28 евро/кв. м и 24 евро/кв. м.
Доходността от висок клас търговски площи се увеличава до 7.5%. Поради своята устойчивост, моловете и ритейл
парковете в регионалните центрове остават във фокуса на инвеститорите.
Продажбите на стоки, които не са от първа необходимост, бяха под сериозен натиск по време на извънредното положение,
посочват от компанията. На фона на общата предпазливост и свиване на бизнесите, някои от брандовете, стъпили наскоро
в българския пазар, реализират планираните си разширения.
„Поведението на наемодателите е сходно без значение дали търговският обект се намира на улица или в търговски център.
Търси се подход, в който да се облекчат временно наемателите, но има и немалко изключения на наемодатели по
търговските улици, които не желаят да променят наемните условия поради разнородни причини, като това води след себе
си и увеличаване на свободните помещения в почти всички градове“, допълва Иван Граматиков.
√ Всяка трета компания във Великобритания планира съкращения
Всяка трета компания във Великобритания планира да съкрати работни места през третото тримесечие на 2020 г., сочи
проучване на института Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) и групата за наемане на персонал Adecco. В
проучването са участвали 2000 компании. Резултатите на практика говорят за влошаване на мениджърските нагласи - през
май подобно проучване отчете, че такава готовност имат 22% от дружествата.
Данните засилват опасенията, че ще трябва да бъдат взети нови социални мерки, придружаващи проекта за съкращаване
на работни места в страната, след като до няколко месеца схемата ще бъде отменена. Системата за частична безработица,
действаща от март, за да ограничи социалните щети от пандемията, вече не е толкова щедра. От 1 август компаниите
поемат една част от разходите по системата. Досега правителството компенсираше 80% от заплатите до 2500 лири,
припомян БТА.
Министърът на финансите Риши Сунак изключи миналата седмица възможността да се удължи срокът на системата за
частична безработица, която струва твърде скъпо на държавните финанси. Опозиционната Лейбъристка партия призова да
не се изоставят най-уязвимите сектори.
Над 22 000 работни места в ресторантьорския сектор са били съкратени от началото на годината, което е два пъти повече,
отколкото през цялата 2019 година, съобщи вчера центърът за проучвания в областта на търговията на дребно. Според
данните на центъра 1467 ресторанта са затворени, а това е увеличение с 59% спрямо цялата 2019 година.
√ Изненадващ спад на корпоративните фалити в Германия и Франция
Бизнес секторът в двете най-големи европейски икономики дава неочаквани позитивни сигнали. Броят на фалиралите
компании в Германия е спаднал с 9,9% през май спрямо същия месец на миналата година, сочат обявените вчера данни
на Федералната статистическа служба, цитирани от ДПА. Регистрирани са 1504 корпоративни фалита през месеца.
Икономическите затруднения, предизвикани от кризата с новия коронавирус, не са отчетени в тези данни, защото
Германия отмени задължението да се подава молба за съдебна защита от кредитори, която е равносилна на обявяване на
фалит от 1 март.
Освен това фалитите на френски компании са отбелязали намаление от 23,5% на годишна база през май. През юни е бил
налице още по-голям спад на компаниите 25%, се казва в анализ на централната банка на страната, цитиран от БТА. „В
момент, когато има рязко забавяне на икономическата дейност, поставящо в трудна ситуация редица компании, броят на
фалитите парадоксално намалява", отбелязва банката в комюнике. Според информацията обаче причината са
регулаторните разпоредби и по-слабата активност на търговските съдилища.
Икономисти очакват корпоративните фалити в най-голямата икономика в Европа да скочат тази година. Задължението да
се обявява неплатежоспособност бе отменено до края на септември, но бизнес средите призоваха правителство да удължи
срока на действие на извънредните мерки, взети заради последиците от пандемията от Ковид-19. През май в Германия
повечето фалити са били в сектора на търговия - 247 случая. Строителни предприемачи са подали 235 молби за съдебна
защита от кредитори, следвани от упражняващите свободни професии, заетите в изследванията и техническите услуги със
168 и компаниите от сектора на настаняването със 164.
Спадът на фалитите на компании през май се наблюдава във всички сектори и за по-голямата част от категориите
компании, без това да може да бъде анализирано от икономическа гледна точка.
Въпреки това данните показват увеличение на фалитите на големи и на средни компании между 250 и 5000 служители. Те
са нараснали през май от 36 на 42% на годишна основа. През юни този растеж е достигнал 38,2 процента с 47 фалирали
големи и средни компании, сочат предварителните данни.
В същото време германските компании очакват икономическата ситуация да бъде затруднена поне още осем месеца и
половина, сочи проучване на мюнхенския институт за икономически изследвания Ифо (Ifo), цитирано от Ройтерс. Найпесимистични са компаниите от туристическия сектор - най-тежко засегнат от пандемията - те прогнозират продължаване
на ограниченията още 13 месеца. Питейните заведения обаче се надяват на отмяна на забраните само след 6,4 месеца.
√ Финансовият министър на Германия ще се бори за поста на канцлер
Германската социалдемократическа партия (ГСДП) ще предложи финансовия министър и вицеканцлер Олаф Шолц за
наследник на поста на Меркел като канцлер на изборите през следващата година, предаде „Ройтерс“.
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„Сега е официално. Партийното ръководство единодушно ме номинира за кандидат за канцлер. Очаквам с нетърпение
забавна, честна и успешна предизборна кампания в силен екип“, написа Шолц в профила си в социалната мрежа Twitter, с
което потвърди решението за кандидатурата.
Миналата година Олаф загуби надпреварата да оглави ГСДП, която от 2013 г. управлява Германия в коалиция с
Християндемократическия съюз (ХДС) на Меркел. Нейната партия, от своя страна, все още не е излъчила кандидат. Порано 66-годишната лидерка обяви, че ще се оттегли от поста си след четвъртия ѝ мандат, който приключва през 2021-ва.
Шолц е третият най-известен политик във федералната република след Меркел и нейния евентуален наследник в ХДС,
настоящия здравен министър Йенс Шпан.
За вицеканцлера изборите ще са трудно предизвикателство, предвид факта, че ГСДП не са печелили национални избори
от 2002 г. и в момента са на трето място в проучванията, водени от ХДС и лявоцентристката формация Зелените.
√ ЕС осъди репресиите в Беларус, иска повторно преброяване на резултатите от изборите
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди вчера репресиите в Беларус и поиска "прецизно"
повторно преброяване на резултатите от президентските избори, предаде Франс прес. "Тормозът и силовите репресии
срещу мирни протестиращи нямат място в Европа. Призовавам беларуските власти да гарантират, че резултатите от
вчерашните избори ще бъдат преброени и оповестени с необходимата прецизност", написа тя в Туитър.
Посланици на държавите от Европейския съюз, акредитирани в Беларус, се събраха на среща за обсъждане на ситуацията
в страната, съобщи междувременно полският външен министър Яцек Чапутович, цитиран от ТАСС. По думите му "общата
оценка е, че беларуското общество е разочаровано от развитието на събитията след изборите", каза той и добави, че Полша
очаква да бъде организирана среща на външните министри на страните от ЕС, поне по видеоконферентна връзка, за
обсъждане на ситуацията в Беларус.
Германското правителство смята, че по време на изборите в Беларус не са спазени дори минималните стандарти за
демократични избори, заяви на брифинг неговият говорител Щефен Зайберт, цитиран от Ройтерс и ТАСС. Според нас това
е неприемливо, каза той и добави, че многобройните съобщения за системни нарушения звучат достоверно. "В тази връзка
голямо съжаление буди фактът, че Беларус не е предоставила никаква възможност за работа на наблюдатели на ОССЕ.
Политическото ръководство на страната трябва да приеме волята на народа", каза Зайберт. Той подчерта, че ЕС "ще
продължава да наблюдава ситуацията и да изгражда отношенията си с Беларус в зависимост от нейното по-нататъшно
развитие".
Литовският външен министър Линас Линкевичус изрази мнение, че президентските избори в Беларус не са били честни и
свободни и призова за по-активна работа с опозицията в страната. "В бъдеще трябва да отделяме още повече внимание
на правата и свободите на човека в Беларус и още по-интензивно да сътрудничим с опозицията. Очевидно гражданското
общество вече е готово за промени и не можем да не го забелязваме, трябва да уважаваме мнението на хората", заяви
министърът, цитиран от ТАСС.
На фона на незабавната реакция от страна ЕС, получилият шести мандат според официално обявените от беларуската ЦИК
данни Лукашенко определи изборите като празник. "Нали видяхте, искахме да подарим празник на хората и те
действително се отзоваха. Това е празник. Някои искаха да го развалят. Ние ги видяхме и тази нощ те още по-ясно излязоха
на светло", заяви Лукашенко, цитиран от агенция БелТА.
Той коментира също, че ситуацията с протестите в Минск не е катастрофална, но доста опасна за хората. "Затова трябва да
благодарим на момчета от ОМОН (Отрядите на милицията със специално предназначение - Б.ред), те ги предпазиха от
критична стъпка. Ситуацията не беше катастрофална, но бе доста опасна за хората, които бяха изкарани на улицата",
добави Лукашенко.
Той заяви, че страната му е станала сцена на протести, дирижирани от чужбина, предаде Франс прес. "Регистрирахме
обаждания от чужбина. От Полша, Великобритания и Чехия имаше обаждания, управляваха, с извинение, нашите овце: те
не разбират какво правят и вече започват да ги управляват", каза Лукашенко, имайки предвид протестиращите, в разговор
с един от ръководителите на ОНД Сергей Лебедев.
Според беларуския президент наред с граждани на Полша и Украйна в снощните протести са се опитали да вземат участие
и руски граждани. "Да не говоря за Полша! Там вече всички започват да ни дърпат конците", добави той и каза, че е имало
и украинци. "Уверен съм, че това не е държавна политика, но там има достатъчно от онези "майдановци", за които говорих.
В това число, за съжаление, от Русия имаше определен приток на хора", заяви той, цитиран от ТАСС. Лукашенко е
категоричен, че няма да допусне "цветна революция в Беларус" и ще даде достоен отговор на опитите за разделяне на
страната.
Беларуските власти са арестували близо 3000 души по време на снощните протести, от които 1000 в Минск и 2000 в други
райони. Данните към момента сочат, че повече от 50 граждани и 39 служители на реда са били ранени в сблъсъците между
силите на реда и демонстрантите, предаде ДПА.
√ Южна Корея на път да влезе в десетката на страните с най-голям БВП
Още до края на тази година Южна Корея може да заеме девето място в световния рейтинг на страните по обем на брутния
вътрешен продукт (БВП), информира телевизионният канал Кей Би Ес, позовавайки се на данни от доклад на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В условията на световна двойна криза, номиналният
БВП на страната ще се свие с 1,8 процента и в края на годината ще бъде приблизително 1,54 трилиона долара, сочат
прогнозите.
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Докато миналата година Южна Корея заемаше 12-о място в света по обем на БВП, сега е на път да изпревари Бразилия,
Канада и Русия, отбелязва ТАСС. Прогозите на ОИСР сочат, че тази година канадската икономика ще се свие със 7,5
процента, руската с 14,1 процента, а бразилската - с 3,9 процента.
САЩ продължават да оглавяват списъка въпреки спада на номиналния БВП с 5,7 процента, пише БТА. Най-вероятно на
второ място да бъде Китай, следван от Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция и Италия, прогнозират
експертите на ОИСР.
√ Европейските борси започват седмицата с повишения
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха леки повишения в ранната търговия в понеделник, след
като поскъпването на петрола подкрепи енергийния сектор, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,95 пункта, или 0,26%, до 361,54 пункта. Европейският банков индекс
SX7P и енергийният индекс SXEP се повишиха с 1,33% и 1,02%
Акциите на петролните гиганти BP, Royal Dutch Shell и Total поскъпнаха съответно с 2,42%, 1,66% и 0,95% на фона на скока
на цената на суровия петрол, след като саудитската компания Aramco съобщи, че търсенето на петрол в Азия се
възстановява, а Иран обеща да увеличи съкращенията на добива
Немският индекс DAX се понижи с 28,11 пункта, или 0,22%, до 12 563,57 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса
FTSE 100 изтри 9,83 пункта от стойността си, или 0,16%, достигайки ниво от 6 017,11 пункта. Френският CAC 40 регистрира
спад от 28,73 пункта, или 0,59%, до 4 856,4 пункта.
Технологичният индекс SX8P се понижи с 1.18% на фона на опасенията, че напрежението между САЩ и Китай може да
ескалира преди насрочената за 15 септември среща между представителите на двете най-големи икономики в света. По
време на срещата ще бъде оценено изпълнението на първата фаза от търговското споразумение между Вашингтон и
Пекин.
Акциите на холандската интернет група Prosus поевтиняха с 2,68%, записвайки трети ден на спад, на фона на подготвяната
забрана на китайските приложения WeChat и TikTok в САЩ.
„Решението на президента Тръмп е поредното, което може да подтикне ответна реакция от Пекин и нова ескалация на
напрежението. Американските компании, работещи в Хонконг и континентален Китай, са особено уязвими“, пише в
бележка до инвеститори Майкъл Хюсън от CMC Markets.
Шеста сесия на ръст за Dow и S&P 500
Водещите борсови индекси на Уолстрийт записаха смесени резултати в петък, след като вниманието на инвеститорите
остана насочено върху очаквания нов пакет от стимули в борбата с икономическите последствия от пандемията от COVID19 в САЩ, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 46,5 пункта, или 0,18 пункта, до 27 433,48 пункта. Широкообхватният
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 2,12 пункта, или 0,06%, до 3 351,28 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq отчете спад от 97,09 пункта, или 0,87%, до 11 010,98 пункта, след като в четвъртък надмина границата от
11 хил. пункта за първи път. Dow и S&P 500 регистрираха шеста поредна сесия на ръст.
Акциите на технологичните гиганти се понижиха. Книжата на Apple, Netflix, Amazon и Microsoft поскъпнаха съответно с
2,27% 2,82%, 1,78% и 1,79%. Тези на Facebook се повишиха с 1,19%. Това са основните акции, които допринесоха за силното
представяне на S&P 500.
Нетивно на сектора се отрази решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да подпише два указа в четвъртък, с които
забранява транзакциите в САЩ с китайските технологични фирми Tencent и ByteDance след 45 дни. По този начин Тръмп
на практика на блокира използването на приложенията WeChat и TikTok в САЩ. Американският президент определя двете
приложения като „значителни заплахи“ за националната сигурност на страната.
Това се случва на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Китай по различни теми, включително произхода
на коронавируса и демокрацията в Хонконг.
Същевременно с това преговорите между Белия дом и лидерите на демократите за мерките за стимулиране на
икономиката се провали.
Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси заяви в петък, че представителите на представителите на
Белия дом трябва да се върнат на масата с по-щабно предложение за пакета от мерки. Финансовият министър Стивън
Манучин също съобщи, че не е постигнат напредък
Министерството на труда съобщи, че американската икономика е добавила 1,763 млн. работни места през юли,
надминавайки очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones, които прогнозираха ръст на работните места с 1,4
млн. Безработицата в страната е паднала до 10,2%.
Печалби в Азия
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в понеделник,
въпреки нарастващото напрежение между САЩ и Китай, предаде Маркетоуч.
„Това бе един необичайно позитивен старт на седмицата, но все още има много работа по пакета от стимули за
американската икономика, а на заден фон са и търговските преговори между Вашингтон и Пекин на 15 август“, коментира
Стивън Инес от AxiCorp.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 25,22 пункта, или 0,75%, до 3 379,25 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite напредна с 4,76 пункта, или 0,21%, до 2 277,42 пункта. Хонконгският индекс Hang
Seng изтри 154,19 пункта от стойността си, или 0,21%, до 2 277,42 пункта, след като мдеийният магнат Джими Лай бе
арестуван за предполагаем сговор с чужди сили. 71-годишният Лай е един от най-видните демократични активисти в
управлявания от Китай град и яростен критик на Пекин. Според неговият сътрудник в медийната група Next Digital Марк
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Саймън, Лай е бил задържан въз основа на новия закон за националната сигурност на специалния административен
регион, приет от Пекин на 30 юни. Лай е задържан и за измама.
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 34,71 пункта, или 1,48%, до 2 386,38 пункта.
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 105,4 пункта, или 1,76%, до 6 110,2 пункта
Токийската фондова борса остана затворена заради официален празник.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX отчете ръст от
1,59 пункта, или 0,37%, до 434,67 пункта. BGBX40 се повиши с 0,11 пункта, или 0,12%, до 95,06 пункта. BGTR30 напредна с
1,09 пункта, или 0,24%, до 464,19 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,72 пункта, или 0,55%, до 130,81 пункта.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
На живо - стихват ли пожарите и ще бъде ли удължено бедственото положение?
Власт и протести - коментар на анализаторите.
Как ще отворят училищата наесен - говорят експертите.
В условия на пандемия - повече от половината българи пушат.
БТВ, "Тази сутрин"
Потушени ли са пожарите в Сакар и какви са щетите - на живо от най-засегнатите райони.
За политическите скандали и протестите срещу управлението - коментар на Татяна Дончева.
След извънредната конференция на ГЕРБ и готви ли се управляващата коалиция за предсрочни избори? Гост лидерът на СДС Румен Христов.
Тема с продължение: Каква е рекордната цена за градска тоалетна в София?
Ще ви срещнем с първия българин доброволец, който помага за възстановяването на разрушения Бейрут.
Нова телевизия, „Здравей България"
След като името на Маджо се появи в разговор с Христо Иванов - има ли задкулисни договорки сред
протестиращи?
Протест срещу блокадите? Защо лидерът на ВОЛЯ заплаши с гражданско недоволство?
Анатомия на протестите - кой с кого e? Анализират политолозите Татяна Буруджиева и Първан Симеонов.
Шахта под охрана. Кой предпазва шофьори от инцидент?
На сухо повече от месец. На живо - защо над 700 души от великотърновско село продължават да стоят без вода?
Август е септември. На живо - защо морски хотели затварят врати в разгара на сезона?
Как да пазим кожата си на плажа - отговарят специалистите.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Наемите по булевард "Витоша" падат за първи път от десетилетие;
в. Монитор - 500 км. тапи до края на отпускарския август;
в. Телеграф - Всяка трета кръчма затваря;
в. Труд - Счепкаха се по блокадите;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - "Случайна" реплика за Маджо повдигна неудобни въпроси към "победителя" Христо Иванов;
в. 24 часа - Майките преместиха палатките си пред Министерския съвет да чакат оставка;
в. 24 часа - Решенията на Борисов били в конституцията: провеждат се избори и спечелилите партии съставят
правителство;
в. 24 часа - Тийнейджър на 15 г. уби с нож в гърдите инвалид в с. Искра;
в. 24 часа - Наемите на магазините падат с 10%;
в. Монитор - Ограничиха пожарите в Сакар;
в. Монитор - Приходите от нощувки се сринаха с близо 90%;
в. Телеграф - Всяко училище с екшън план заради CОVID-19;
в. Телеграф - Ако отпадне такса Сградна инсталация: Парното плаши с поскъпване;
в. Труд - Пернишка криза грози Черноморието;
в. Труд - Прокурорите от ВСС защитиха колегите си;
в. Труд - Дават ваучери на 450 БГ фирми за сайт и реклама;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Доц. д-р Димитър Буланов, директор на Александровска болница: В кризата планираме самостоятелно звено
за пациенти с COVID;
в. 24 часа - 5 въпроса към проф. Михаил Константинов: Без машини изборите ще са незаконни. Трябват 20 000
устройства, 130 млн. лв. и гаранции, че няма да се разнася зараза;
в. Монитор - Константин Занков, експерт в Института за анализи и оценки в туризма: Летният сезон разчита отново на
българските туристи;
в. Телеграф - Комисар Николай Вълчев, началник на РД ПБЗН в Хасково: Суша и ураганни ветрове доведоха огнения ад;
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в. Труд - Марияна Николова, вицепремиер по икономическата и демографската политика и туризма пред "Труд" :
Българският турист беше пренебрегван през годините;
Водещи анализи
в. 24 часа - Борисов още държи карето аса;
в. Труд - По 50 лева върху пенсиите и бедността;
в. Труд - Блокадите са страхливо бягство от нормални избори.
√ Предстоящи събития в страната на 11 август
София
От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция.
***
Бургас
От 10.30 часа в Културен център „Морско казино" в приморския парк ще се проведе Лятно четене с група Марияна
и Венци.
От 18.00 часа на Открита сцена „Охлюва" в Приморския парк ще се проведе концерт на Бургаския духов оркестър.
От 18.00 часа в залата на Кукления театър ще бъде представена книгата „Четири имена за една личност" на Недко
Георгиев, посветена на 70-та годишнина на изтъкнатия балетен режисьор, хореограф и педагог професор Хикмет
Мехмедов.
От 18.30 часа в Галерия „Георги Баев" на бул. Демокрация" № 6 ще започне инициативата Wine Gogh - ателие за
рисуване и вино.
От 20.30 часа на сцената на Летния театър ще бъде представен мюзикълът „Целуни ме, Кейт!".
От 21.00 часа на Открита сцена „Охлюва" в Приморския парк ще се проведе вечер на руското кино с прожекция на
филма „Решение за ликвидиране" в рамките на инициативата „Лятно кино под звездите".
***
Варна
От 18.00 в Градската художествена галерия ще се проведе официално откриване на първата самостоятелна
изложба на известния график Иван Нинов.
***
Добрич
От 11.00 часа на пл. „Свобода" ще се състои летен концерт на Български камерен оркестър Добрич.
От 11.30 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се проведе инициативата „Библиотерапия" с потребители
на Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев".
От 16.30 часа в Детска ясла №5 „Пролет" в жк. „Дружба 1" ще се проведе празник на открито под мотото „Големи
чудеса за малки деца".
***
Пловдив
От 10.00 часа на пътя Пловдив - Асеновград ще се състои церемония по първа копка за изграждане на локалните
платна на пътя.
От 14.00 часа в зала 3 на Районния съд ще се гледа делото срещу две жени, обвинени за източване на Здравната
каса.
***
Стара Загора
От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се проведе инициативата „Лято в библиотеката".
От 10.00 часа във филиал „Лозенец" на библиотека „Родина" ще се проведат литературни игри, виртуални
разходки и работилничка „Сръчковците".
От 14.00 часа в музей „Литературна Стара Загора" ще се състоят занимания за деца под надслов „Ваканция в музей
„Литературна Стара Загора".

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966
В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен архив на изданията от 2011 г.
до 2019 г.
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